Regulamin sprzedaży aplikacji XBot.

1. Postanowienia ogólne.

1.1. Regulamin obowiązuje klientów XBOT'a a także przyszłych klientów.
1.2. Ceny zawarte w cenniku wyrażone są w złotych polskich.
1.3. XBOT zastrzega sobie prawo, do dokonywania zmian w cenniku.
1.4. Wynajmowanie bota osobą trzecim wiąże się z permanentną utratrą licencji.
1.5. Funkcję bota, które nie są zakodowane mogą zostać zmienione przez klienta.
1.6. Rozpowszechnianie jakichkolwiek plików, będzie skutkowało utratą licencji.
1.7. Próby crackowania licencji, będą skutkowały utratą licencji bez zwrotu pieniędzy.
1.8. Próby pomocy przy sprzedaży craka lub sprzedaży przez osobę inną niż CEO XBOT będą
skutkowały utratą licencji.
1.9. Każdy posiadający "XBOT PREMIUM" dostaję darmowy support dostępny pod xbot-ts3.pl, aby
administrator mógł udzielić supportu musi dostać dane do zalogowania na vps oraz putty.
2.0. Osoba posiadająca wersję darmową nie otrzymuje support'u.
2.1. Support ma prawo do nagrywania rozmów z klientami posiadającymi zakupioną usługę (XBOT,
XBOT WebSite, XBOT LiveHelp), w celach ustalenia możliwego działa na szkodę firmy.

3. Kupno aplikacji "XBOT".

3.1. Zamówienia należy dokonywać za pomocą wejścia na oficjalny serwer Xbot-ts3.pl.
3.2. Klient zakupujący aplikacje otrzymuje stały klucz licencyjny.
3.3. Kupno aplikacji jest stałym zakupem, bez możliwości oddania -> zwrotu kosztów zakupu.
3.4. Możliwe jest także kupno ratalne. Autor otrzymuje 130% ceny właściwej.
3.5. Kupno ratalne klient uzgadnia z autorem bota po przez rozmowę na oficjalnym serwerze
aplikacji.

4. Płatności.

4.1. Opłacenie wybranej usługi może nastąpić za pomocą:
a) Paypal.com
b) PaySafeCard.com (kod w walucie PLN)[do 04.04.10 brak możliwości]
c) Przelew Bankowy.
4.2. Klinet po zakupie bota nie może starać się o zwrot pieniędzy.

5. Postanowienia dodatkowe.

5.1. Za łamanie regulaminu przewidziane są następujące sankcje:
a) Zawieszenie Klucza.
c) Dodanie do blacklist Aplikacji.
5.2. Korzystanie z crackowanej wersji wiąże się ze stałą blacklsitą oraz powiadomieniem
odpowiednich służb.
5.3. Korzystanie z aplikacji "XBOT" oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

6. Konfiguracja aplikacji

6.1. Pełna konfiguracja aplikacji XBot jest płatna i wynosi 50zł.
6.2. Instalacja pakietów potrzebnych do działania bota jest darmowa.
6.3. Kilka pytań odnośnie funkcji oraz konfiguracji jest darmowe.

7. Support aplikacji XBot

7.1. Każdy klient przychodzący z błędem lub niedziałającą funkcją zobowiązany jest do udostępnienia
danych logowania do serwera VPS, gdzie stoi bot, suppporterowi, który mu obecnie pomaga.
7.2. Support do aplikacji XBot Premium jak i płatnych dodatków jest darmowy. Pomoc przy wersji
XBot Standard nie jest udzielana przez team XBot na serwerze TS3: xbot-ts3.pl

8. Kontakt.

8.1. E-mail: [URL=mailto:battnik90@gmail.com]battnik90@gmail.com[/URL]
8.2. Serwer: xbot-ts3.pl

